دعوة الرتشيحات لجائزة خط االستواء 2019
العمل املجتمعي ألجل املناخ والتنمية
سيتميز الفائزون بجائزة خط االستواء لهذا العام بحلول مبتكرة ،وتستند إىل الطبيعة للتخفيف من حدة تغري املناخ و/

أو التكيف معه  ،كام يتميزون باملساهمة يف التنمية املستدامة عىل املستوى املحيل.
املنظامت الفائزة:
●

●تعمل عىل حامية األنظمة اإليكولوجية األرضية والبحرية ،واستعادتها ،و/أو إدارتها عىل نحو مستدام،
وبالتايل املساعدة عىل التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه عن طريق الحفاظ عىل سالمة
النظم اإليكولوجية ،و/أو

●

●تشجيع النامذج املحلية ألنظمة اإلنتاج الغذايئ والزراعي الذكية مناخياً ،و/أو

●

●تقديم بدائل القتصاد الكربون تقوم عىل الطبيعة.

تنفذ املبادرات الناجحة العديد من أهداف التنمية املستدامة .وتضم املواضيع الشاملة ،الدفاع عن حقوق
األرض واملياه ،العدالة اإلجتامعية والبيئية ،واملساواة بني الجنسني.
املجتمعات املحلية من املناطق الريفية يف  146بلدا ً مؤهلة للرتشيح .والرتشيحات مفتوحة ملجموعات
الشعوب األصلية من أي بلد ،والتي تعمل يف املناطق الريفية .لالطالع عىل متطلبات األهلية ومعايري االختيار
كاملة  ،يرجى النقرهنا.

تقديم الرتشيحات لجائزة خط االستواء 2019
للوصول لنظام الرتشيح عرب اإلنرتنت ،يرجى زيارة .prize.equatorinitiative.org
ميكن تقديم الرتشيحات باللغة العربية أو الصينية أو اإلنجليزية أو
الفرنسية أو اإلندونيسية أو الربتغالية أو الروسية أو اإلسبانية.
يجب تقديم الرتشيحات بحلول  26فرباير .2019
مبادرة خط االستواء
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()UNDP
 304رشق شارع  ، 45الطابق 15
نيويورك  ،نيويورك 10017
هاتف+1 646-781-4072 :
بريد إلكرتوينprize@equatorinitiative.org :
www.equatorinitiative.org
Victor Fidelis Sentosa, Yayasan Planet Indonesia

بحث عاملي عن الحلول املحلية القامئة عىل
الطبيعةمنأجلاملناخوالتنميةاملستدامة
تعلن مبادرة خط االستواء عن دعوة عاملية للرتشح لجائزة
خط االستواء  .2019سيتم منح جائزة هذا العام للمبادرات
املتميزة للمجتمع والشعوب األصلية التي تقدم حلوالً قامئة
عىل الطبيعة لتغيري املناخ والتنمية املستدامة .وسوف ينضم
الفائزون إىل شبكة مرموقة تضم  223منظمة أهلية رائدة
من  78دولة وقد تم منحهم جائزة خط االستواء منذ عام
 .2002ويتلقى كل فائز من الفائزين بجائزة خط االستواء
مبلغ  10,000دوالر أمرييك كام سيتلقى دعامً للمشاركة يف
سلسلة من الحوارات واملناسبات الخاصة السياسية وذلك
خالل أسبوع انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة وأسبوع
املناخ يف نيويورك يف سبتمرب  .2019يتزامن حفل توزيع جوائز
خط االستواء لعام  2019مع قمة املناخ التي يعقدها األمني
العام لألمم املتحدة ومنتدى سيايس رفيع املستوى للتنمية
املستدامة.
ستقدم عملية الرتشح لجائزة خط االستواء  2019الفرصة
للمبادرات املجتمعية ملشاركة أعاملها عىل املوقع اإللكرتوين
ملبادرة خط االستواء

web portal of local nature-based solutions for sustainable
development.

وتربط هذه املنصة املجتمعات حول العامل التي تتشارك الحلول
.املحلية التي تعمل لصالح الناس والكوكب

